
Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny dla klas VII  i VIII SP pod tytułem: 

„Mój ulubiony bohater książki lub wiersza Juliusza Słowackiego”.  

 

Pracę zabezpieczoną  w woreczku foliowym z opisem: imię i nazwisko oraz klasa,  

do której uczęszcza uczeń, należy oddać do biblioteki szkolnej  

do dnia 29 października 2020 r.  

 

Do ogłoszenia dołączono regulamin w/w konkursu. 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW                                                                 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W RACIĄŻKU  NA PRACĘ PLASTYCZNĄ 

PROMUJĄCĄ CZYTELNICTWO 

 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na zaprojektowanie i 

wykonanie pracy plastycznej promującego czytelnictwo o tematyce „Mój ulubiony bohater 

książki lub wiersza Juliusza Słowackiego”, zwanego dalej „Konkursem” oraz warunki 

uczestnictwa. 

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna w Raciążku, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Celem konkursu jest: 

– promocja czytelnictwa 

– zachęcanie do czytania 

– kształtowanie pozytywnego wizerunku biblioteki szkolnej 

– rozwijanie u uczniów kreatywności i wyobraźni plastycznej 

– wykorzystanie prac jako pomoc naukowa do języka polskiego 

– wystawa prac plastycznych 

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w następującej kategorii wiekowej: 



– uczniowie klas siódmych i ósmych 

5. Prace należy przygotować indywidualnie 

6. Poszczególni uczestnicy Konkursu mogą przedstawić maksymalnie jedną pracę 

7. Konkurs ma charakter szkolny. 

8. Czas trwania Konkursu: 

– od 9 października do 29 października 2020 r. 

– kwarantanna od 30 października do 2 listopada 2020 r. 

– ocena komisji konkursowej 3/4 listopada 2020 r. 

– ogłoszenie wyników konkursu 5/6 listopada 2020 r. 

– data wręczenia nagród zostanie ogłoszona po ocenie prac przez jury 

9. Prace wykonane w technice dowolnej muszą być opakowane (warunek przyjęcia!)                             

w woreczek foliowy z opisem : imię i nazwisko oraz klasa, do której uczęszcza dziecko 

10. Dostarczone prace będą zwrócone uczestnikom po wystawie konkursowej 

11. Prace będą oceniane przez jury w składzie: przedstawiciele nauczycieli SP      

12. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równości punktów decyduje 

głos przewodniczącego. 

13. Decyzja jury, co do wyboru nagrodzonych prac, jest ostateczna. 

14.W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 

decyduje Organizator. 

                                                                 

 

                                                                                                                  Regulamin opracowała mgr Elwira Mosielska-Serafin 


